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:[189]        :[15  /10/2021 ] 

 سوال
 ، اھکات ہ   یچ   وکئ   ہ   ۔سیج وہت   مضہ یہن   یچ   ھب   وک وکئ   ۔اس ہ   ی ر میب   وراتث   ی اس وک ا ، ہ ھچ امہ ک   ٹیب   ا یم 

اب ہتپ الچ ہ ہک وہ    یمہ   ہ۔  ی ازنامئ د   ی ڈارٹکوں ےن ا   رطح اس ک وٹسل اپس وہ اجات ہ۔وت اس ےک یل   اس 

 ؟ مہ وہ ازنامئ اےس دے ےتکس یہ   اجن اچبےن ےک یل   اس ےچب ک   ہک ہ    ی اجات ہ۔وپانھچ    ی ےس نب    ی ازنامئ نخ 

 جواب 
 نيب بعده! هلل وحده، والصالة والسالم على من ال  احلمد

وکئ ھب میبری الالعج یہن ہ اہلل ےن ارگ وکئ میبری انزل ک ہ وت اس ےک اسھت اس ک العج ھب انزل ایک  

 :یوملس ےن اراشد رفام اہلل ہیلع لص رکمم  ِہک روسل  ہ ۔ اسیج

   [5678اخبری:]".  ِشَفآءً  هَدآًء  ِاالا اَنْ َزَل ل  َما اَنْ َزَل هللا"

 ۔‘اسھت ااترا ہ  وت اس ک العج ھب ، ہ یےن ااتر اہلل اعتیل یرمیب وج ھب ’

 ای اور دحثی ںیم ہ:

اِء بَ رَأَ بِِ "  [2204ملسم:يحصح ] ".ْذِن اَّللِا َعزا َوَجلا ِلُكلِ  َداٍء َدَواٌء ، فَِإَذا ُأِصيَب َدَواُء الدا

وہ    ےس اس وک افش بیصن  وت اہلل ےک ام   ۔ےک اطمقب وہ اجات ہ  یرالعج میببج    ’رہ میبری ک دوا وہت ہ، 

 ۔ ‘ہ اجت

میب  رہ  ہ  یربج  وہات  العج  یل  ، ک  ےک  اس  ھب  یرضور   وت  العج  ہک  یچ  ہ  ہ  وں الحل  وہان    ےس 

 :ہرفامن وملس ک  اہلل ہیلع روسل اہلل لصاسیج ہک  ۔ یہنےس  وں ۔رحام یچاچےیہ

َواَء َوَجَعَل ِلُكلِ  َداٍء َدَواًء ، فَ َتَداَوْوا َوالَ َتَداَوْوا ِِبَرَامٍ " اَء َوالدا ح داود:ننس] ".ِإنا اَّللاَ أَنْ َزَل الدا  [3874 اب 

 رکو، نکیل رحام ےس العج ہن رکو‘۔  اعتیل ےن میبری اور اس ک العج دوونں انزل ےیک یہ، ذہلا العج’ اہلل

 اس رطح اہلل ےک روسل ملسو هيلع هللا ىلص ک ای اور رفامن ہ: 

 الرمحن الرحيم بسم اهلل
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سلہ ال ] ". شفاءً  يهِ له فِ  هللاُ   علِ  يَ لَ  رامٍ ى ِِب داوَ ن تَ مَ  "
سل

 [ 2343:اہحیحصل

 ۔‘رےھک اگ سج ےن رحام یچ ےک اسھت العج ایک، اہلل اعتٰیل اس ےک یل اس ںیم افش یہن ’

 ۔ ےچب وک وراتث وہان اچےیہ  نیقیابت رپ دل و اجن ےس    وملس ک  اہلل ہیلع  وضحر لص  یمہ  یہمہ املسمن    ہکنویک

 رشع   ہ۔  سجن انیعل    یہ۔ اور نخ   ےس ینب  یوہ نخ ، اج راہ ہ  ےس ایک  اس ک العج سج یچ  ، نکیلہ  یرمیب

ہ۔    وطر رپ اس وک افش وہاجت  ہک ویتق  رہ یہ  امرف  ی ۔اور آپ وج  وہت  افش یہن  ںیم   وںاابتعرےس رحام یچ

 ۔  وہ نیگنس دہ یز وہ اتکس ہ اس ک االگ مہلح اس ےس ھب ،افش یہن یدرالص 

  ےس وشمرہ رکےک وکئ   بیبط  یاور ڈارٹک    اجےئ۔یسک  ےس العج التش رک ایل  وں ابتمدل الحل یچ   ذہلا اس ک وکئ 

 اجےئ۔  رک ایل زیاور العج وجت

ےس    وںالعج رحام یچک لقتسم    اس رطح    ۔ہ    ابت یہن  ک  ےناجن اچب  احتل ںیموطر رپ ارطضاری    ویتق  ی

 وآخر دعواان أن احلمد هلل رب العاملني     ۔ یہن ہدرتس 

 مفتیانِ کرام 

 ۃلیضف اخیشل  دبع امیلحل البل ہظفح اہلل   ۃلیضف اخیشل  اوب دمحم دبع ااتسلر امحد ہظفح اہلل   

                                                                                                                                                                    

 ۃلیضف ادلوتکر دبع ارلنمح ویفس دمین ہظفح اہلل  ۃلیضف اخیشل اجودی اابقل ایسوکلیٹ ہظفح اہلل

      

 ۃلیضف اخیشل اوب دعانن دمحم رینم رمق ہظفح اہلل  دیعسی ہظفح اہلل   مجتبی ۃلیضف اخیشل  دیعس

      

 

 


